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ÖZET 

Bu çalışmada, buji ateşlemeli bir motorda 3/4 kısmi kelebek açıklığında motor performans parametreleri ve 

egzoz emisyonlarının devir sayısına göre değişimi deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir.  

Motor testleri, analizleri ve katalog değerleri genel olarak tam yük şartlarına göre verilmektedir. Ancak bir 

taşıt motoru ömrü boyunca tam yükte oldukça az çalışmaktadır. Taşıt motorları özellikle kısmi gaz kolu kelebeği 

açıklıklarında çalışmaktadır. Motor performansı ve emisyon değerleri, gaz kolu kelebeğindeki açıklık 

değişimlerinin kuvvetli fonksiyonudur. Bu sebeple, bu çalışmada çok karşılaşılan bir durum olan temsili 3/4 

kelebek açıklığı incelenmiştir. 

Çalışmada, Honda L13A4 motoru kullanılmıştır. Motor test düzeneğinde motor performans parametreleri ve 

egzoz emisyonları ölçülmüştür. Ayrıca, komple motor test düzeneğinin ve motorun 1-B sayısal analiz modeli 

Ricardo-Wave programında oluşturulmuştur.  

Devir sayısı 1500d/dk ile 4000d/dk arasında 500d/dk artışlarla değiştirilerek toplam altı farklı devir sayısı için 

testler yapılmış ve model sonuçları elde edilmiştir. Deneysel ve model sonuçları birbiri ile örtüşmektedir. Kısmi 

kelebek açıklığının devir sayısına göre motor performansı ve emisyon üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Buji ateşlemeli motor, Kısmi yük, Kısmi gaz kolu kelebeği açıklığı, Motor performansı, Tork, 

Güç, Emisyon, Motor testi, 1-B motor modelleme. 

 

 

EXPERIMENTAL AND 1-D NUMERICAL ANALYSIS INVESTIGATION OF PERFORMANCE AND 

EMISSIONS OF A SPARK IGNITION ENGINE RUNNING AT 3/4 PARTIAL THROTTLE OPENING 

ABSTRACT 

In this study, performance and exhaust emissions of a spark ignition engine running at 3/4 partial throttle 

opening has been experimentally and numerically investigated with respect to engine speed.  

Engine tests, analyses and catalog values are generally given based on full load conditions. However, a vehicle 

engine rarely runs at full load during its life. Vehicle engines especially run in partial throttle butterfly openings. 

Engine performance and emissions are a strong function of the change in the throttle openings. Therefore, in this 

study, a frequently encountered situation of representative 3/4 throttle opening has been examined. 

In this study, Honda L13A4 motor is investigated. In the engine test setup, engine performance parameters 

and exhaust emissions are measured. In addition, the complete motor and engine test rig were modeled by using a 

1-D numerical analysis program, which is Ricardo-Wave. 

Engine tests and model results are obtained for a total of six different engine speeds ranging from 1500rpm to 

4000rpm with an increment of 500rpm. Experimental and model results are consistent with each other. Effects of 

partial throttle opening on the engine performance and emissions as a function of engine speed have been revealed 

and evaluated. 

 

Keywords: Spark ignition engine, partial load, partial throttle opening, engine performance, torque, power, 

emissions, engine test, 1-D engine modeling. 
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1. GİRİŞ 

İçten yanmalı motorlar için giderek yükseltilen 

verimlilik ve emisyon standartlarının oluşturduğu 

baskı ile, daha detay seviyede çalışmalar yanında 

farklı fikirler ve tasarımlar üretilmeye 

çalışılmaktadır. Yapılan iyileştirme tasarımları test 

ortamına düşmeden önce, çeşitli seviyede analiz 

programları ile analizler yapılmaktadır. Motorun 

tüm çalışma şartları, deneysel ve sayısal analiz 

yöntemleri ile detaylı olarak taranarak optimum 

çalışma parametreleri belirlenmeye ve kontrol 

edilmeye çalışılmaktadır. Motor test kabiliyetlerinin 

teknolojik gelişmesine paralel olarak, motor sayısal 

analiz modellemesi yapan paket programların 

kabiliyetleri de giderek gelişmektedir.  

Bu makale çalışmasında, bir taşıt motorunun 

ömrünün çoğunda çalıştığı kısmi yük durumunda 

motor performansı ve egzoz emisyonlarının değişimi 

incelenmektedir. Bu amaçla, tipik bir değer olarak 

gaz kolu kelebeğinin 3/4 (%75) oranında açık olduğu 

durum dikkate alınmıştır. Hem deneysel çalışma ve 

hem de Ricardo-Wave programında 1-B sayısal 

analiz model çalışması gerçekleştirilmiştir. Deneysel 

ve sayısal çalışmada Honda L13A4 motoru 

kullanılmıştır. 

Motor performans parametrelerinin ölçülmesi 

ve bu parametrelere etki eden faktörlerin irdelenmesi 

üzerine literatürde birçok çalışma yer almaktadır. 

Performans parametreleri ve egzoz emisyon 

değerleri üzerine en önemli parametrelerden biri de 

buji ateşlemeli motorlarda gaz kolu kelebeği açıklığı 

parametresidir. Bu konudaki çalışmalardan bazıları 

aşağıda özetlenmiştir.  

Stefanopoulou ve diğerleri [1], gaz kolu 

kelebeği açıklığı üzerindeki anlık değişimlerin hava-

yakıt oranı ve motor torku üzerindeki etkilerini 

araştırmışlardır. Silindir emme manifoldu üzerine 

ikincil bir kelebek yerleştirerek kontrollü olarak 

performans testlerini gerçekleştirmişlerdir. Anlık 

değişimlere ait aldıkları ölçümleri kullanarak 

değişken kam zamanlaması için bir motor kontrol 

şeması ve modellemesi geliştirmişlerdir. 

Saerens ve diğerleri [2], buji ateşlemeli bir 

motorda emme manifoldundaki basınç değerini gaz 

kolu kelebeği açısı değişimleri ile kontrol ederek 

minimum yakıt sarfiyatı için dinamik bir 

optimizasyon çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bu 

dinamik modeli oluştururken hesaplamalardan ve 

dinamik optimizasyon yapabilme kabiliyetine sahip 

bir yazılımdan faydalanmışlardır. Çalışmada, motor 

dinamometresinden alınan verileri, oluşturdukları 

dinamik optimizasyon modeli için parametreler 

olarak kullanmışlardır. Araştırmanın sonucunda 

dinamik bir optimizasyon modeli geliştirerek yakıt 

sarfiyatını azaltmayı başarmışlardır. 

Fontana ve Galloni [3], buji ateşlemeli bir 

motorda değişik yükleme şartlarında egzoz gazının 

bir kısmının silindire tekrardan gönderiminin 

etkilerini araştırmışlardır. Deneyler dört farklı motor 

devir sayısı için egzoz gazı geri beslemesi olmadan 

tam yük pozisyonu, egzoz gazı beslemeli tam yük 

pozisyonu ve egzoz gazı beslemesi olmadan kısmı 

yük pozisyonu için gerçekleştirilmiştir. Egzoz 

gazının geri gönderiminin ve gaz kolu kelebeği 

değişimlerinin volumetrik verim, motor torku ve 

yakıt sarfiyatı üzerindeki etkilerini değerlendirmişler 

ve tam yükleme şartlarında silindire egzoz gazı 

gönderiminin volumetrik verimi düşürdüğünü tespit 

etmişlerdir. 

Kutlar ve diğerleri [4], buji ateşlemeli bir 

motorda; kısmi yükleme şartlarında verimliliği 

artırmak üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Kısmi yükleme üzerine gerçekleştirilmiş birçok 

çalışmayı inceleyerek avantajlarını ve 

dezavantajlarını değerlendirmişlerdir. Kısmi 

yükleme şartlarında aynı strok hacmi için değişken 

supap zamanlamasının net iş alanını ve pompalama 

kayıplarını azalttığını, aynı strok hacmi için 

değişken sıkıştırma oranının net iş alanını ve 

pompalama kayıplarını arttırdığını, aynı maksimum 

güç değeri için aşırı dolgu olayının net iş alanını 

arttırdığını ve pompalama kayıplarını azalttığını 

tespit etmişlerdir. 

Putrasari ve diğerleri [5], buji ateşlemeli bir 

motorda kısmi yükleme şartları için CNG 

kullanımının motor performansına ve egzoz 

emisyonlarına etkilerini araştırmışlardır. 

Deneylerinde gaz kolu kelebeği açıklığı olarak %25 

ve %80 kelebek açıklıklarını kullanıp, testlerini 

2000d/dk ile 4500 d/dk aralığında benzin kullanımı 

ve CNG kullanımı için gerçekleştirmişlerdir. Sonuç 

olarak CNG kullanımının benzin kullanımına göre 

egzoz emisyon değerleri açısından daha iyi sonuçlar 

verdiğini, motor performans parametreleri açısından 

ise benzin kullanımının CNG kullanımından daha iyi 

sonuçlar verdiğini tespit etmişlerdir. 

Ojapah ve diğerleri [6], tek silindirli direk 

enjeksiyonlu benzinli bir motorda kısmi yük 

şartlarında gaz kolu kelebek açıklığının, emme 

valfinin erken açılmasının ve kontrollü 

kendiliğinden ateşlemenin; motor performansına, 

emisyonlarına ve yanma karakteristiklerine etkilerini 

araştırmışlar ve bu üç değişik yöntemi birbiri ile 

karşılaştırmışlardır. Kontrollü kendiliğinden 

ateşlemenin, kısmi yük şartlarında gaz kolu kelebeği 

açıklığının değişimi ve emme valfinin erken açılması 

yöntemine göre daha hızlı yanmaya neden olduğunu, 

daha yüksek indike motor verimi sağladığını ve daha 

düşük pompalama kayıplarına sahip olduğunu tespit 

etmişlerdir. Buna karşın, kısmi yük şartlarında gaz 

kolu kelebeği açıklığının değişimi ve emme valfinin 

erken açılması yöntemlerinin; yanmamış HC 

emisyonu açısından, kontrollü kendiliğinden 

yanmaya göre daha iyi emisyon değerleri verdiğini 

tespit etmişlerdir. 

Mohamad ve How [7], çalışmalarında 

Mitsubishi 4G92 motorunu 1500-3500d/dk 

aralığında üç farklı kısmi motor yükünde testlere tabi 

tutarak oktan sayısı birbirinde farklı olan iki farklı 
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benzini yakıt olarak kullanmışlardır. Çalışmalarında 

farklı yüklemeler için tork, güç, yakıt sarfiyatı ve 

emisyon değerlerini ölçmüşlerdir. Kısmi yüklerde 

oktan sayısı farklı iki benzin için motor performans 

değerleri ve emisyon değerlerini karşılaştırarak 

oktan sayısının etkilerini araştırmışlardır.  

Görüldüğü gibi, özellikle kısmi gaz kolu 

kelebeği açıklıkları taşıt motorunun karşılaştığı 

yaygın çalışma şartlarıdır. Buna rağmen, yapılan 

çalışmaların çoğu gaz kolu kelebeğinin tam açık 

durumu içindir ve kısmi gaz kolu kelebeği açıklığı 

için yapılan çalışmalar sınırlıdır.  

Bu araştırma çalışmasında ise, eddy-current tipi 

bir dinamometre yardımıyla buji ateşlemeli bir 

motor üzerinde kısmi gaz kolu kelebeği açıklığının 

motor performansına ve egzoz emisyonlarına 

etkilerinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi ve 

karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

Honda L13A4 motoru kullanılmıştır. Deneysel 

olarak elde edilen tork, güç, yakıt sarfiyatı ve egzoz 

emisyonları değerlendirilmiştir. Ayrıca, komple 

motor test düzeneğinin 1-B olarak sayısal analiz 

modeli Ricardo-Wave programında oluşturulmuştur. 

Oluşturulan 1-B sayısal analiz modelinden elde 

edilen sayısal sonuçlar ile motor test düzeneğinden 

elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

2. MOTOR TEST DÜZENEĞİ 

Çalışmada kullanılan motor test düzeneğinin 

fotoğrafı ve şeması Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Düzeneği oluşturan temel bileşenler genel olarak; 

motor, dinamometre, ölçüm-kontrol sistemi ve 

emisyon ölçüm cihazı olmak üzere dört temel 

bileşen şeklinde gruplandırılabilir. Motor test 

düzeneğinin komple kontrolü bilgisayar ortamında 

yapılmaktadır.  

Motor: Deneysel ve sayısal analiz 

çalışmalarında kullanılan Honda L13A4 benzinli 

motora ait teknik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Honda L13A4 motoru bulunduğu sınıf içerisinde 

farklı özelliklere sahip bir motor olup, yapısı 

itibariyle VTEC, VVT gibi teknolojilerin 

gelişiminde önemli rol oynamıştır. Bu motorda, her 

bir silindirde farklı bölgelere konumlandırılmış iki 

adet buji bulunmaktadır. Farklı zamanlarda yapılan 

çift ateşleme sayesinde alevin silindir içini daha 

etkin taraması sağlanarak yanma veriminin 

arttırılması, HC emisyonunun azaltılması ve yakıt 

sarfiyatının azaltılması sağlanmıştır. Motora ait 

yanma odası tamamıyla asimetrik yapıda olup daha 

etkin girdap oluşumu ve buna bağlı olarak daha 

homojen yakıt hava karışımının sağlanması göz 

önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Motor 

supaplarının aralarındaki açının azaltılması ve 

yanma odası tasarımı sayesinde daha yüksek 

sıkıştırma oranı elde edilmiş buna bağlı olarak 

motorun verimi artırılmış ve bu tasarım sayesinde 

kendiliğinden ateşlemeye sebep olmadan ön alevin 

egzoz supabını geçerek yanma odası içerisinde 

ilerlemesi mümkün kılınmıştır. 

Dinamometre: Test düzeneğinde kullanılan 

eddy-current tipi dinamometreyle maksimum 

100kW güç ölçümü yapılabilmektedir. TUD100 tipi 

dinamometre 500Nm değerine kadar tork ölçümü 

yapabilmekte ve 3000Nm frenleme torku 

oluşturabilmektedir. Dinamometre, yazılım ile 

hassas olarak kontrol edilebilmektedir. 

Ölçüm-kontrol sistemi: Test düzeneği üzerinde 

tork ölçümünde kullanılan dinamometre haricinde 

diğer ölçüm cihazları bulunmaktadır. Düzenek 

üzerinde ölçüm sensörleri, yükselticiler ve veri 

aktarıcılar bulunmaktadır ve düzenek bilgisayar ile 

kontrol edilmektedir.  

Test düzeneğinde aşağıda listelenen dört temel 

fiziksel parametrenin ölçümü yapılmaktadır: 

1) Kelebek açıklığı 

2) Devir sayısı 

3) Tork 

4) Yakıt sarfiyatı 

Test düzeneği bilgisayar kontrol programı ile 

kelebek açıklığı ve devir sayısı değişken olarak 

kontrol edilebilmekte ve sistem istenen değere 

ayarlanabilmektedir.  

Bu fiziksel parametrelerin ölçümü yanında test 

düzeneği üzerinde sistemin emniyetli çalışmasına 

yönelik birçok sıcaklık ve basınç sensörü 

bulunmaktadır.  

Emisyon ölçüm cihazı: Egzoz hattına 

yerleştirilen emisyon ölçüm cihazları ile devir sayısı 

değişimine bağlı olarak emisyonlar (CO, CO2, O2, 

HC, NOx ve lambda) ölçülmektedir: 

Test ve sayısal analiz parametreleri: Bu 

çalışma kapsamında birinci inceleme parametresi 

olarak; kısmi yükte çalışma şartı için 3/4 gaz 

kelebeği açıklığı dikkate alınmıştır.  

İkinci inceleme parametresi olarak ise devir 

sayısı ele alınmıştır. Belirtilen sabit 3/4 gaz kelebeği 

açıklığı için, devir sayısı 1500d/dk ile 4000d/dk 

arasında 500d/dk artışlarla değiştirilmiştir. Böylece, 

altı farklı devir sayısı için testler yapılmıştır. 

Testlerde; tüm devir sayıları için tork, güç, yakıt 

sarfiyatı ve emisyonlar ölçülmüştür. Böylece, kısmi 

gaz kelebeği açıklığında, devir sayısının motor 

performansı (tork, güç, yakıt sarfiyatı) ve emisyonlar 

üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

Test düzeneği ölçüm-kontrol sistemi ile gaz 

kelebeği açıklığı ve devir sayısı, kontrol kumandası 

yardımıyla istenilen değerlere ayarlanmaktadır. 

Komple sistemin sürekli rejime ulaşması için ölçüm 

parametreleri gözlenmektedir. Ardından, tanımlanan 

ölçüm parametreleri her 0.5s’de test düzeneği 

üzerindeki yazılım vasıtasıyla kayıt edilmektedir. 

İncelemede, sürekli rejime ulaşıldıktan sonra 

yaklaşık her bir devir sayısı için 2dk boyunca alınan 

ölçümlerin ortalaması kullanılmıştır. 

Motor test düzeneğinin ayrıca 1-B olarak 

sayısal analiz modeli Ricardo-Wave programında 

oluşturulmuştur. Test şartları bu motor modelinde 

analiz edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır.  
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Şekil 1. Motor test düzeneği fotoğrafı ve şeması. 

 

 

Tablo 1. Test motoru teknik özellikleri. 

Model HONDA L13A4 

Silindir sayısı 4 

Strok hacmi (cm3) 1339 

Silindir çapı (mm) 73 

Strok uzunluğu (mm) 80 

Sıkıştırma oranı 10.8 : 1 

Güç (kW) 63   (5700 d/dk) 

Tork (Nm) 119   (2800 d/dk) 

 

3. TEST MOTORU 1-B SAYISAL ANALİZ 

MODELİ 

Çalışmanın sayısal analiz kısmında, test 

düzeneğinde kullanılan motor, tüm elemanları ile 

emme hattı başlangıcından egzoz hattı çıkışına kadar 

1-B olarak Ricardo-Wave programında sayısal 

olarak modellenmiştir. Oluşturulan sayısal analiz 

modelinin şeması Şekil 2’de gösterilmiştir. Honda 

L13A4 motoruna ait 1-B sayısal analiz modelinde, 

test düzeneğinin tüm elemanlarına ait geometrik ve 

fiziksel özellikler tanımlanarak her bir eleman 

modellenmiş ve elemanların birbirleri ile olan 

bağlantıları gerçekleştirilmiştir. 

Modelleme çalışmasının ilk aşamasında; motor 

bloğuna, motor silindirlerine ve bileşenlerine 

(silindir, silindir kafası, piston, biyel, emme-egzoz 

supapları, emme-egzoz manifoldları, gaz kolu 

kelebeği, hava filtresi, egzoz hattı) ait geometrik 

özellikler tanımlanarak her bir eleman için eleman 

modeli oluşturulmuştur. Ardından, bu elemanlar 

birbirleri ile bağlanarak komple test düzeneğinin 

modeli oluşturulmuştur. Geometrik tanımlamalar 

sonrasında fiziksel ve kimyasal özelliklere ait sistem 

tanımlamaları yapılmıştır. Böylece, Honda L13A4 

motorunun kullanıldığı test düzeneğinin 1-B motor 

sayısal analiz modeli oluşturulmuştur. 

Sayısal motor modelinde; yakıt olarak izo-

oktan ve yanma modeli olarak tek bölgeli Wiebe 

yanma modeli kullanılmıştır. Emme manifoldundan 

gelen hava içerisine yakıtın supap arkasına enjekte 

edilerek karışımın sağlanıp, silindir içerisine 

gönderildiği tanımlanmıştır. 

Motor test düzeneğinin 1-B modelinin 

oluşturulması, network ağı üretilmesi, sınır şartları 

ile başlangıç şartlarının tanımlanması, modelleme 

için kullanılacak olan yaklaşımların tanımlanması ve 

model için gerekli tüm tanımlamaların yapılmasının 

ardından sayısal model çalıştırılmış ve sayısal analiz 

sonuçları elde edilmiştir. 

Motor modeli, motor testindeki aynı şartlar için 

çalıştırılmıştır. Gaz kelebeği açıklığı 3/4 olarak sabit 

alınmıştır. Devir sayısı 1500d/dk ile 4000d/dk 

arasında 500d/dk artışlarla değiştirilmiştir. Böylece, 

altı farklı devir sayısı için sayısal analizler 

yapılmıştır. Her bir devir sayısı için motora 100 

çevrim gerçekleştirilmiş ve bu şekilde 1-B model 

çözüm sonuçları elde edilmiştir.  

Testlerden elde edilen tüm değerlerin (tork, 

güç, yakıt sarfiyatı ve emisyonlar) 1-B motor 

modelinde okunması için modelde belirli yerlere 

sensörler, yükselticiler ve sinyal işleyiciler 

yerleştirilmiştir.  

Oluşturulan 1-B motor modelinden elde edilen 

sonuçlar test sonuçları ile karşılaştırmalı olarak takip 

eden bölümde değerlendirilmiştir.  

 

 

 
Şekil 2. Motor test düzeneği ve motorun 1-B sayısal 

analiz modelinin şeması. 

 

3. SONUÇLAR ve İRDELEME 

Bu çalışmada, kısmi gaz kelebeği açıklığında 

motor performans parametreleri ve egzoz 

emisyonları deneysel olarak ve sayısal 

simülasyonlarla elde edilmiş ve karşılaştırılmıştır.  

İncelemede, gaz kelebeği açıklığı 3/4 değerinde 

sabit olarak alınmıştır. Bu sabit gaz kelebeği açıklığı 
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için, devir sayısı 1500d/dk ile 4000d/dk arasında 

500d/dk artışlarla değiştirilmiştir. Böylece, kısmi 

gaz kelebeği açıklığında, devir sayısının motor 

performansı ve emisyonlar üzerindeki etkileri 

incelenmiştir.  

Motor performansına yönelik deneysel ölçülen 

ve sayısal simülasyonda hesaplanan parametreler 

aşağıda listelenmiştir: 

1) Tork 

2) Güç 

3) Yakıt sarfiyatı 

4) Özgül yakıt sarfiyatı 

Benzer şekilde, deneysel ve simülasyon ile 

belirlemesi yapılan emisyonlar ise aşağıda 

listelenmiştir:  

1) Lambda (λ)  

2) O2  

3) CO  

4) CO2  

5) HC  

6) NOx 

Her bir performans ve emisyon parametresi için 

motor testi ve 1-B motor modeli sonuçları aşağıda 

grafikler halinde karşılaştırılmıştır. Aşağıdaki tüm 

grafik ve değerlendirmeler; Honda L13A4 

motorunda; gaz kelebeğinin 3/4 açıklıkta sabit 

tutulması ve devir sayısının 1500d/dk ile 4000d/dk 

aralığı için geçerlidir.  

 

3.1. Motor performansı:  

Motor performansı olarak sırasıyla tork, güç, 

yakıt sarfiyatı ve özgül yakıt sarfiyatı; test ve 1-B 

motor model sonuçları karşılaştırmalı olarak 

verilmiş ve değerlendirilmiştir.  

Tork: Kısmi gaz kelebeği açıklığında, devir 

sayısının motor torku üzerindeki etkisi Şekil 3’de 

gösterilmiştir. Torkun devir sayısı ile değişimi 

3000d/dk civarında tepe yapacak şekilde yaklaşık bir 

çan eğrisi oluşturmaktadır. Aynı şekil üzerinde sağ 

eksende güç değişimi çizilmiştir. Ayrıca modelden 

elde edilen volumetrik verim de sağ eksende 

gösterilmiştir. Devir sayısının 3000d/dk değerine 

kadar volumetrik verimdeki artış, yanma verimini de 

artırıcı etki gösterdiğinden, elde edilen tork artmıştır.  

Sonuçlar, bilinen motor teorisi ile eş eksenli 

olarak değerlendirildiğinde, 3000d/dk’dan sonra 

motor üzerinde fiziksel kayıpların artması nedeniyle, 

tork eğrisi tepe noktasından aşağı düşüş yönünde bir 

eğilim göstermektedir. Bu durum tam ve kısmi gaz 

kolu kelebek açıklığı teorileri ile de örtüşmektedir. 

Bu çan eğrisi, hem test hem de model için 

benzer yapıda olup, aralarındaki en fazla sapma 

3500d/dk’da %3.5 olarak görülmektedir. Testlerden 

elde edilen tork değerleri model sonuçlarından 

küçüktür ki modelde birebir değeri dahil edilemeyen 

ve testte oluşan birçok gerçek fiziksel kayıp (motor 

bloğundan çevreye ısı kaybı, emme/egzoz hattı 

kayıpları, tüm mekanik sürtünmeler, yanma verimi, 

vb.) nedeniyle bu durum beklentiler dahilindedir.  

En yüksek tork değeri, test sonuçlarında 

3000d/dk’da 115Nm olarak ve modelde ise 117Nm 

olarak belirlenmiştir.  

Test edilen Honda L13A4 motorunun Tablo 

1’de listelenen katalog değerlerinde, maksimum tork 

değeri 2800d/dk’da 119Nm olarak belirtilmiştir ki 

bu değer %100 kelebek açıklığı içindir. Bu katalog 

değeri görsel karşılaştırma için Şekil 3 üzerinde de 

gösterilmiştir. 1-B motor modelinin doğruluğunu 

teyit etmek amacıyla, model bu katalog şartı için de 

(2800d/dk, %100 kelebek açıklığı) çalıştırılmış ve 

bu şartlarda tork 118.993Nm olarak hesaplanmıştır. 

Görüldüğü gibi, genel bir bakış olarak, testte ölçülen 

ve modellemede elde edilen en yüksek tork değerleri 

ile motor katalog değeri uyum göstermektedir. Bu 

durum, test düzeneğinin ve oluşturulan 1-B motor 

modelinin doğruluğunu teyit edicidir.  

Şekil 3’de görüldüğü gibi, test ve 1-B motor 

model eğrileri birbirine yakın değerlerde benzer 

eğilim göstermektedir. Aralarındaki kısmi sapmalar; 

özellikle motor testi esnasında oluşan ortam 

şartlarının ve motor fiziksel şartlarının 

değişkenliğinden kaynaklanmaktadır. Motor 

modelinde kullanılan ve motora özgün fiziksel 

değerlerin (silindir yüzey sıcaklığı, piston yanma 

odası sıcaklığı, vb.) deney esnasında birebir 

gerçekleşmesi garanti edilemeyecek bir durumdur. 

Motor testi esnasında her 0.5s’de bir ölçümlerin 

alınması, her bir devir sayısı için motor sürekli 

rejime ulaşıldıktan sonra 2dk boyunca ölçüm 

gerçekleştirilmesi ve grafikte gösterilen her bir veri 

değeri için 240 civarında ölçüm değerinin 

ortalamasının alınması, test esnasındaki anlık 

değişimleri ciddi ölçüde normalize etmektedir.  

Tüm bu değişkenliklere rağmen test ve 1-B 

motor model sonuçları oldukça yakın 

gerçekleşmiştir. Bu durum, ayrıca tüm motor 

modelinde kullanılan yaklaşımları ve tanımlanan 

fiziksel parametreleri de teyit etmektedir. Tüm devir 

sayılarında aşağıda değerlendirmesi yapılan birçok 

parametre için testin ve 1-B motor modelinin kendi 

aralarında uyumlu sonuçlar vermesi ve elde edilen 

değerlerin motor üreticisi tarafından verilen katalog 

değerleri ile de uyuşması, hem test prosedürünü ve 

hem de modelleme yaklaşımlarını teyit edici 

bulunmuştur. 

Güç: Gaz kelebeği açıklığının 3/4 değeri için 

motor gücünün devir sayısı ile değişimi de Şekil 3’de 

sağ eksende gösterilmiştir. Yine, test ve 1-B model 

sonuçları uyum içindedir ve artan devir sayısı ile 

güç, incelenen parametreler için (3/4 kelebek 

açıklığı, 1500-4000d/dk devir sayısı aralığı) yaklaşık 

doğrusal olarak artmaktadır. Yukarıda da açıklandığı 

gibi, test esnasında oluşan tüm kayıpların birebir 

ölçülerek modelde birebir değerinde 

belirtilememesinden dolayı testlerden elde edilen 

güç değeri 1-B motor model sonuçlarından bir 

miktar küçüktür.  

Gücün devir sayısı ile ortalama doğrusal artış 

eğimi, devir sayısının 1500d/dk ile 4000d/dk aralığı 

için 13W/(d/dk) olarak hesaplanmıştır. Artan devir 
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sayısı ile birlikte doğru orantılı olarak motora alınan 

hava ve yakıt miktarları arttığı için elde edilen güç 

de doğru orantılı artmıştır.  

Tork karşılaştırmasında yapıldığı gibi, Tablo 

1’de motor kataloğunda %100 kelebek açıklığı için 

5700d/dk’da verilen 63kW maksimum güç değeri 

temsili olarak Şekil 3 üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca, 

1-B motor modeli bu katalog şartları için 

çalıştırılmış ve maksimum güç 69.9kW olarak 

hesaplanmıştır. Gerçek motor testindeki tüm 

parametrelerin modelde birebir tanımlanamamasına 

rağmen, model ile katalog değerleri oldukça yakın 

çıkmıştır. Motor testi, bu yüksek devir sayılarında 

mevcut test düzeneğindeki emniyet açısından 

yapılmamıştır. 

Yakıt sarfiyatı: Yakıt sarfiyatının devir sayısı 

ile değişimi Şekil 4’de sol eksende gösterilmiştir. 

Artan devir sayısı ile zaman bazında silindir içerisine 

daha fazla hava ve yakıt alınır, yakıt sarfiyatı devir 

sayısı ile artar. Şekil 4’de görüldüğü gibi yakıt 

sarfiyatı devir sayısı ile doğru orantılı olarak 

artmaktadır. Artan yakıt, gücün de artması 

anlamındadır. Test ve modelden elde edilen yakıt 

sarfiyatları yine birbirine oldukça yakındır. Testlerde 

oluşan gerçek şartlardaki fiziksel etkilerden dolayı 

modele göre yakıt sarfiyatı bir miktar yüksek 

gerçekleşmiştir. 

Özgül yakıt sarfiyatı: Özgül yakıt sarfiyatının 

devir sayısı ile değişimi Şekil 4’de sağ eksende 

gösterilmiştir. Buji ateşlemeli motorlar için en düşük 

özgül yakıt sarfiyatının 270g/kWh değerine yakın 

olduğu literatürde yer almaktadır [8]. Şekil 3 ve 4’de 

görüldüğü gibi buji ateşlemeli motorlarda en düşük 

özgül yakıt sarfiyatına, maksimum torkun oluştuğu 

devir sayıları civarında ulaşılır. Maksimum tork 

civarında minimum olan özgül yakıt sarfiyatı, devir 

sayısı aralığı boyunca genel olarak parabolik bir 

yapıya sahip denebilir. 

 

 

 
Şekil 3. Tork / Güç / Volumetrik verim – devir sayısı 

değişimi. 

 

 
Şekil 4. Yakıt tüketimi / Özgül yakıt sarfiyatı – devir 

sayısı değişimi. 

 

3.2. Emisyonlar:  

Test ve model çalışmalarında motor 

emisyonları olarak CO, CO2, O2, HC, NOx ve 

lambda (λ) değerleri belirlenmiştir. Bu emisyonlar 

aşağıda karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

İlk olarak, tüm emisyon oluşumlarını belirleyici 

olan lambda değerlendirilmiştir. Testlerde kullanılan 

emisyon ölçüm cihazında ve motor modelinde, 

aşağıdaki Brettschneider denklemi [9] kullanılarak 

hesaplanan lambda’nın devir sayısı ile değişimi 

Şekil 5’de sol eksende gösterilmiştir.  

 

(1) 
 

Lambda; HC, NO, CO ve CO2 oluşumlarını 

belirleyicidir. Lambda’nın hesaplanmasında 

kullanılan yukarıdaki denklemden görüldüğü üzere, 

lambda yanma sonucu açığa çıkan bütün egzoz 

emisyonlarının fonksiyonudur. 

Şekil 5’de görüldüğü gibi test ve modelden elde 

edilen lambda sonuçları birbirine yakın değerlerde 

benzer bir değişim göstermektedir. Tüm devir 

sayıları için λ<1 olarak hesaplanmıştır. Lambda, 

2500d/dk’ya kadar artmakta ve ardından 

3500d/dk’ya kadar azaldıktan sonra tekrar artış 

göstermektedir.  

Maksimum torkun elde edildiği devir sayılarına 

yakın değerlere kadar (~2800d/dk katalog değeri), 

Şekil 5’de görüldüğü gibi lambda artış 

göstermektedir. Şekil 5’de sol eksende modelden 

elde edilen volumetrik verim değerleri de 

gösterilmiştir. Volumetrik verim, düşük devirlerde 

(~3000d/dk’ya kadar) artış göstermektedir. Bu 

şekilde silindir içerisine daha fazla hava alındığı için, 

düşük devirlerde (~2500d/dk’ya kadar) lambda 

artmıştır ki bu durum karşımın fakirleşmesi 

anlamındadır. Devir sayısı 1500d/dk’dan 
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2500d/dk’ya artarken lambda’nın değeri 0.90’dan 

0.94’e yükselmiştir. 

Yüksek devir sayılarında (~2500d/dk’dan 

yüksek), Şekil 4’de de görüldüğü gibi artan devir 

sayısı ile yakıt tüketimi artar ki bu durum yüksek 

hızlarda düşen volumetrik verimin de katkısıyla 

lambda’nın azalması sonucunu verir. Bu durum 

Şekil 5’de de gözlenmektedir. En yüksek motor 

gücüne, yüksek devir sayılarında zengin karışım ile 

ulaşılır ki bu durumda λ<1 olur.  

Test esnasında egzoz hattında ölçülen ve motor 

modelinden elde edilen O2 miktarının devir sayısı ile 

değişimi Şekil 5’de sağ eksende gösterilmiştir. O2 ve 

lambda değerleri devir sayısına bağlı olarak birbiri 

ile benzer eğilimde değişim göstermektedir. Yüksek 

devir sayılarında (~2500d/dk’dan sonra) volumetrik 

verimin azalması ile silindire alınan dolgunun 

azalması, yanma düzensizliğini artırır ve böylece O2 

miktarı azalmaktadır. 

Şekil 6’da gösterildiği gibi (sol eksen CO2 ve 

sağ eksen CO) artan devir sayısı ile genel olarak CO2 

azalırken CO artmaktadır. Yukarıda da belirtildiği 

üzere, yüksek devirlerde motor zamanlarına ait 

sürelerin kısalmasından dolayı yanma verimi düşer 

ve kısmi eksik yanma ürünleri artar. Bunun sonucu 

olarak CO artarken CO2 azalır. CO2 için elde edilen 

test sonuçlarının modele göre kısmi sapmalar 

göstermesi, test odasındaki fiziksel ortam havasının 

değişken olmasından kaynaklanmaktadır. Buji 

ateşlemeli motorlarda kısmi yük şartlarında, CO 

oluşumu belli devir sayılarına kadar, lambda 

değerinin stokiometrik orana yaklaştırılması ile 

kontrol altında tutulur. 

Test ve modelden elde edilen HC değerlerinin 

devir sayısı ile azalışı Şekil 7’de sol eksende 

gösterilmiştir. Genel olarak HC değerinin, tipik 

motorlar için 3000ppmvol olarak gerçekleştiği 

raporlanmıştır [8]. Test edilen ve modellenen Honda 

L13A4 motorunun her silindirinde çapraz 

konumlandırılmış iki buji bulunması ve sıralı 

ateşleme yapılması ile silindir içinde yanmamış yakıt 

miktarının düşük seviyede olması sağlanmaktadır. 

Buji ateşlemeli motorlarda HC oluşumunun başlıca 

sebepleri olarak; yakıt buharı, yanma odasında 

oluşan üfleme gazları, piston-silindir temas 

yüzeyinde bulunan yağlama tabakası, piston-

segman-silindir bağlantılarında bulunan alevin 

ulaşamadığı alanlar, yakıtların içerdiği yüksek 

oranda aromatikler ve olefinler, vb. sayılabilir. 

Kısmi yük şartlarında zengin karışım oluşumu da 

HC oluşumunu artırmaktadır. 

Egzoz gazındaki NOx miktarının devir sayısı ile 

değişimi Şekil 7’de sağ eksende gösterilmiştir. NOx 

miktarının buji ateşlemeli motorlar için 500 ile 

1000ppm arasında değişim gösterdiği literatürde yer 

almaktadır [8]. NOx oluşumu özellikle lambda ve 

silindir içi sıcaklık değerlerine bağlıdır. Tam 

yanmaya yaklaşıldıkça, yakıtın enerjisi daha fazla 

kullanıldığı için yanma odasındaki sıcaklık artacak 

ve yanma odasında oksijen kalması halinde NOx 

oluşumu da artacaktır. Şekil 5’de gösterildiği gibi 

artan devir ile lambda ve O2 değerlerindeki düşüşe 

paralel olarak yanma odasındaki oksijen 

konsantrasyonu düşer, ortamda reaksiyona 

girebilecek oksijen azalır ve dolayısıyla Şekil 7’den 

da görülebileceği üzere NOx miktarında düşme olur.  

 

 
Şekil 5. Lambda / O2 / Volumetrik verim – devir 

sayısı değişimi. 

 

 
Şekil 6. CO2 / CO – devir sayısı değişimi. 

 

 
Şekil 7. HC / NOx – devir sayısı değişimi. 
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4. GENEL DEĞERLENDİRME 

Genel olarak motor testleri, analizleri ve 

katalog değerleri tam yüke göre verilmektedir. 

Ancak motor ömrü boyunca tam yükte oldukça az 

çalışmaktadır. Bu çalışmada, buji ateşlemeli bir 

motor tipik olarak 3/4 kısmi kelebek açıklığında test 

edilmiş ve sayısal olarak 1-B model ile analiz 

edilmiştir. 

Motor performans değerleri (tork, güç, 

özgül/yakıt sarfiyatı) ve emisyon değerleri (CO, 

CO2, O2, HC, NOx, lambda) motor test düzeneğinde 

ölçüldü ve 1-B motor simülasyonundan elde edildi. 

Test ve model sonuçları devir sayısının 1500-

4000d/dk aralığında karşılaştırıldı ve uyumlu olduğu 

gözlendi. 

Spesifik olarak test edilen ve modellenen 

Honda L13A4 motorunun performans ve emisyon 

değerleri 3/4 kelebek açıklığı için 1500-4000d/dk 

devir aralığında belirlendi. Böylece, test 

düzeneğinde bağlı olan Honda L13A4 motorunun 1-

B olarak Ricardo-Wave programında sayısal olarak 

modeli yapıldı ve gerek test düzeneğinin gerekse 

modelin doğru çalıştığı teyit edildi. Elde edilen 

performans ve emisyon değerleri; gerek motor 

katalog değerleri ile gerekse genel motor teorisi ile 

uyuşmaktadır.  

Bu çalışmada, spesifik olarak 3/4 kısmi kelebek 

açıklığında elde edilen önemli sonuçlar aşağıda 

listelenmiştir.  

Artan devir sayısı ile tork artmakta ve yaklaşık 

3000d/dk’da tepe noktası oluşturacak şekilde bir çan 

eğrisi oluşturmaktadır.  

Gücün devir sayısı ile ortalama doğrusal artış 

eğimi, devir sayısının 1500d/dk ile 4000d/dk aralığı 

için 13W/(d/dk) olarak hesaplanmıştır.  

Çift buji ve asimetrik yanma odası gibi özgün 

özelliklere sahip olan Honda L13A4 motorunun 

yakıt sarfiyatı açısından ortalamadan daha az sarf 

eden bir yerde olduğu görülmüştür. Bu özgünlükler 

sayesinde HC oluşumu düşük gerçekleşmiştir.  

Maksimum torkun elde edildiği devir sayısı 

civarında (~3000d/dk); CO2, CO, ve HC emisyon 

oluşumları düşüş gösterirken NOx ve O2 oluşumu 

artmaktadır.  

Günümüz motor teknolojisinde içten yanmalı 

motorların performanslarının arttırılması ve egzoz 

emisyon değerlerinin azaltılması üzerine çalışmalar 

yoğun olarak sürdürülmektedir. Bu makale 

çalışmasının devamında; gaz kolu kelebeği açıklığı, 

farklı yakıtların kullanımı, yakıt içerisine katkı 

maddesi ilaveleri gibi parametrik değişimler 

yapılarak motor performansının ve egzoz emisyon 

değerlerinin ölçülmesi ve Honda L13A4 motoruna 

ait performans haritasının çıkarılması 

planlanmaktadır. 
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SEMBOLLER 

 : hava-yakıt oranı 

[ ] : % hacim biriminde konsantrasyon 

K1 : dönüştürme faktörü (=8) 

Hcv : yakıttaki hidrokarbon oranı 

Ocv : yakıttaki oksijen oranı 
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